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ATA 02/2018
Ata da 2ª Sessão Ordinária do 1º
período da 2ª Sessão Legislativa da 8ª
Legislatura da Câmara Municipal de
Curionópolis.
Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito, no horário
regimental, realizou-se a 2ª Sessão Ordinária do 1º período, da 2ª Sessão
Legislativa da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Curionópolis, sob a
Presidência do Vereador FRANCISCO ADERBAL DE OLIVEIRA,
secretariado pelo vereador FRANCISCO ÍTALO DUARTE BARROS e pelo
Vereador OSMAZIR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR. Estiveram presentes
a vereadora JOCENILDE OLIVEIRA DA SILVA e os Vereadores EDIMAR
PEREIRA DA SILVA, GILDÁSIO MENDES BORGES, MAGNO
ARAÚJO SANTOS, PAULO HIGINO DA SILVA, RAIMUNDO NONATO
HOLANDA DA SILVA, RAIMUNDO ROLDÃO DA SILVA e WILSON
FERREIRA DA SILVA. O Sr. Presidente iniciou os trabalhos com a execução
do hino nacional, após convidou o Vereador para fazer a leitura do texto bíblico.
Em seguida foi lida a Ata da Sessão anterior que, colocada em apreciação e
votação foi aprovada por unanimidade. O Presidente registrou a honrosa
presença do Prefeito Municipal Adonei Aguiar e seus assessores, convidando-o,
juntamente com sua assessora jurídica Dra. Elinete Viana a assentos exclusivos.
Em seguida, o Presidente solicitou a leitura dos expedientes e repasse de
processos. Foram apresentados e repassados aos vereadores e Comissão
pertinente para trâmite regimental, os Projetos de Leis nºs 01 e 02 de autoria dos
Vereadores Magno Araújo e Gildásio Borges e Projeto de Resolução nº 01 de
autoria da Comissão de Saúde e Seguridade Social. Em obediência a ordem do
dia, o Presidente abriu o grande expediente dispondo a fala ao Vereador Paulo
Higino. Cumprimentou as autoridades e presentes; agradeceu a confiança
dispensada pelo Exmº Sr. Prefeito, atribuindo-o a liderança do Executivo nos
trabalhos do Legislativo. Disse que falsos comentários veiculados em redes
sociais sobre administração pública no município não prevalecerão, e que a
realidade dos fatos terá supremacia. Fez explanação sobre a competência dos
poderes, que precisam trabalhar num ritmo harmônico e independente. Salientou
que o Legislativo, que atua como agente fiscalizador da administração
municipal, desenvolve o seu papel naquilo que constitucionalmente lhes é
habilitado. Em seguida, ao usar a tribuna, o Vereador Magno Araújo agradeceu
a Deus pela excelência do momento, fez saudações ao Prefeito, comitiva e
munícipes presentes; fez exposição de motivos sobre a iniciativa da
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apresentação dos projetos de leis, em parceria como Vereador Gildásio,
solicitando aos pares que sejam ponderados na apreciação para que tenhamos
prestações de serviços mais apropriadas; Fez referências às notícias veiculas
sobre paralisação das obras em vias públicas, que são fundamentadas; destacou
que o Prefeito deverá fazer exposição sobre os fatos, ressaltando a necessidade
de transparência nos atos administrativos; disse que o Legislativo não tem
promovido impedimentos para que o Executivo exerça suas funções; após
intervenção do Presidente para que os presentes acalmassem os ânimos, o
Vereador retornou a sua oratória e disse que a busca é pelo esclarecimento do
que vem ocorrendo, para que os fatos sejam justificados. Após disponibilizar a
tribuna ao Vereador Francisco Ítalo, o Presidente convidou o Vereador
Raimundo Roldão para compor a Mesa Diretora; O Vereador Ítalo
cumprimentou ao Prefeito e demais presentes; falou de sua trajetória e das
dificuldades de cunho pessoal vivenciada no ano anterior; disse que o tempo de
ordenamento na administração já houve, que é necessário atitude e que oficiará
o Executivo sobre as demandas que a ele chegam; fez alusão ao abandono
existentes nos locais públicos de prática esporte e disse acreditar na capacidade
do Prefeito em reverter a situação. Em seguida, o Presidente dispôs a tribuna ao
Vereador Júnior da Mariona que também cumprimentou a todos e disse confiar
na capacidade de trabalho do Executivo, acreditando que as dificuldades serão
superadas. Após, o Presidente dispensou a tribuna ao Vereador Gildásio Borges.
Fez cumprimentos as autoridades presentes, em especial ao Prefeito Municipal,
exaltou os trabalhadores; mencionou vídeo veiculado em redes sociais,
colocando que o objetivo é de dirimir dúvidas com relação a processos
licitatórios; falou de estarem lhe chamando de sensacionalista, mas o que não
quer ser chamado é de corrupto, covarde, Vereador rapariga, prostituta,
fofoqueiro, sem moral e disse que não há incitação, que o exercício da função
lhe dá a prerrogativa de fazer oposição. O Presidente, com o propósito de
colocar ordem no plenário, suspendeu a sessão por cinco minutos. Com o
reinício dos trabalhos, o Vereador Gildásio falou de sua postura coerente no
exercício das atividades que exerce; disse que o Vereador Paulo Higino veiculou
informação que o Prefeito o teria subornado para ter seu voto para a Mesa
Diretora eleita; disse que seu voto foi dado por convicção e que é de
conhecimento do Presidente; disse que as demandas existentes são de cunho
judicial e não legislativo; falou de reclame de funcionários por terem recebidos
valores incompatíveis; comentou também sobre os projeto de leis apresentados e
suas funcionalidades. Em seguida o Presidente convidou a Vereadora Jocenilde
para compor a Mesa e fez uso da tribuna. Saudou a todos, referiu-se ao caos em
que se encontrava o município, destacando as péssimas condições das escolas e
vias públicas dentre muitas outras; disse que em qualquer situação, os debates
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devem ser feitos com responsabilidade; lembrou que o afastamento do Sr.
Prefeito de suas funções só promoveu impedimentos na administração, visto que
o processo foi arquivado; ressaltou a parceria constitucional entre os poderes
para que o município possa retomar seu desenvolvimento. Após, o Presidente
convidou o Exº Sr. Prefeito a fazer uso da tribuna. Iniciou informando que a sua
presença foi de iniciativa própria. Fez saudação aos presentes e expôs sobre a
situação generalizada de abandono em que se encontrava o município; falou dos
desmandos administrativos encontrado; retratou as dificuldades encontradas e os
impedimentos que surgiram na busca por soluções; comentou sobre o processo
de afastamento, que só criou embargos para o município; reafirmou que a sua
presença no legislativo era para esclarecer informes deturpados; fez
detalhamento sobre os processos licitatórios e suas definições; falou sobre as
ações e investimentos na área da educação; informou que licitações para
recuperação de bens de uso e arborização de avenidas ocorrerão em março; que
o alunado da rede pública municipal terá fardamento com gratuidade; disse da
consecução de unidades de saúde no Distrito de Serra Pelada e Bairro da Paz;
pavimentação asfáltica na área urbana de Serra Pelada; disse da implantação de
saneamento básico na sede do município e a continuidade dos trabalhos para
fornecimento de água em Serra Pelada; ressaltou que o equipamento de
ultrassom logo estará operando. O Presidente, após considerações partidárias,
agradeceu a presença de todos, convocando as senhoras Vereadoras e os
senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária ou Extraordinária se
necessário for. Sem nada mais a tratar, deu por encerrada a presente Sessão.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Curionópolis, 15 de fevereiro do ano 2018.
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